
Reseberättelse 
 
Min resa till Indien var också min första resa utanför Europa någonsin. Jag valde att göra ett mfs-
projekt bland annat just för möjligheten att få göra en långresa. Eftersom jag verkligen kände mig 
som en nybörjare planerade jag väl. Jag pratade med många som hade varit i Indien längre perioder 
och samlade på mig alla goda råd jag kunde få. De bästa råden var att ha med sig passfoton för 
simkortsansökan, att ha med ficklampa p.g.a. alla strömbrott samt att vara beredd på ett totalt kaos. 
Jag tror att det var på grund av alla samtal på förhand som allt gick så bra. Mycket av det jag möttes 
av var precis som väntat, nästan som om jag hade varit där förr, och det var skönt.  
 
En stor hjälp i början var att jag tillhörde ett kontor med fasta rutiner, samt kollegor i min egen ålder. 
Där fick jag lunch varje dag och över luncherna lärde jag känna mina första indiska vänner. Det fanns 
andra ”interns” precis som jag, bl.a. en tjej från Australien och en kille från USA. Tjejen hade 
konverterat till muslim och var väldigt intressant att prata med. Vi hade dessutom väldigt roligt ihop 
eftersom vi upplevde samma kulturkrockar och skrattade åt samma absurda upplevelser. Som när vi 
försökte ta oss fram på den centrala busstationen Majestic utan att bli överkörda av alla bussar, 
vilket inte var helt enkelt. Vi skrattade till slut så vi knappt kunde gå och jag var glad att vi hade funnit 
varandra! 
 
Med tiden blev jag nära vän med en indisk tjej som var uppväxt i Bangalore, som hade pluggat i 
Europa och rest över nästan hela världen. Hon visste var man kunde köpa den billigaste ölen, äta den 
godaste maten samt var de bästa klubbarna låg. Vi hade mycket roligt ihop och mot slutet av min 
vistelse deltog jag i hennes systers bröllop samt förberedelserna inför detta. Systern bodde i USA 
precis som flera av släktingarna och det var en väldigt modern och världsvan indisk familj, men 
bröllopet var relativt traditionellt sydindiskt. Ett av de moderna inslagen var att hon bett familj och 
vänner att uppträda med Bollywood-dans under bröllopsmottagningen som skulle hållas på kvällen, 
och min vän frågade mig om jag inte också ville vara med och dansa. Självklart ville jag det, och under 
två veckor före bröllopet övade vi in en Bollywood-dans med inhyrd koreograf och allt! Det var 
verkligen guld värt att få bli en del av hennes familj ett tag och vi hade väldigt roligt! Att stå på 
scenen inför alla människor på bröllopet var också en upplevelse. En av de saker jag saknar mest i 
Bangalore är gemenskapen med den här familjen! De fick mig att känna mig hemma där. 
 
En viktig sak som jag upplevde är att man ska vara beredd på dels alla skillnader som finns gentemot 
Europa, dels de starka kontrasterna man möts av. Man kan bli väldigt trött rent kroppsligt av att bara 
vara. Det är konstant höga ljud, mycket folk, hål i trottoarerna, farlig trafik, kor, hundar, tiggare, och 
man får mycket uppmärksamhet. Främmande män är ofta barnsliga och påflugna, och det finns 
mycket spänningar i luften kring sex. Det finns även föreställningar om att västerländska kvinnor är 
lätta att inleda tillfälliga förhållanden med. Ingen talar om sex, det är starkt tabu, men spänningarna 
är så starka att bussen t.ex. är uppdelad i en manlig och en kvinnlig del för att undvika sexuella 
trakasserier. Om kvällarna är det inte längre säkert att gå ute som ensam kvinna. Bara någon vecka 
efter att jag lämnat Indien var våldtäkten i New Delhi plötsligt på alla löpsedlar och protesterna drog 
igång. För mig kändes det som när regnet och åskan äntligen kommer efter en tryckande spänning, 
jag hade känt av allt i luften men ingen hade pratat öppet om det. Så plötsligt föll den första droppen 
och kort efter var massor av människor ute på gatorna och protesterade som en kraftig stormflod. 
 
En annan knepig sak med Indien är det här med magsjuka. Jag tror inte att man är maktlös inför sin 
egen situation. Håller man sig till traditionell indisk mat på restauranger som känns relativt rena så 
klarar man sig. Okänt vatten, stekt mat, mat som ledat framme och svalnat samt färdigt uppskurna 
kalla frukter/grönsaker mår man bäst av att inte se som livsmedel alls. Det går alldeles utmärkt 
eftersom den traditionella indiska maten är underbart god och alla restauranger erbjuder vatten på 
flaska om man ber om det. Jag åt mig igenom alla sorters traditionell mat under mina två månader 
och de enda två saker som fick min mage på fall var stekt potatis samt en kall smårätt, vid båda 



tillfällena var maten köpt i dyra flashiga gallerior. Däremot gick traditionella rätter med bröd, ris, 
grönsaker, kyckling, get, lamm, fisk och skaldjur hur bra som helst att äta. Men jag var noga med vilka 
restauranger jag valde; det ska vara många övriga gäster, maten ska vara tillagad på klassigt indiskt 
vis och restaurangen ska se åtminstone lite fräscht ut.  
 
När man ska göra ett projekt i Indien får man vara beredd på att kompromissa på många sätt. 
Tidsmässigt, innehållsmässigt och planeringsmässigt gick det inte att göra som jag hade tänkt. Helt 
enkelt för att min handledare inte hade lust. Mycket handlade om att han följde vad han kände för 
dagen och hade inga hämningar vad gällde att ställa in saker/ändra sig/inte höra av sig. Det var en 
kombination av hans personlighet och indisk kultur. Saker planeras generellt mer i sista stund, man 
följer känsla mer och förväntningarna på andra är lägre. Mötestider hålls inte, trafiken är nyckfull, 
planer ändras snabbt, morgondagens möten planeras fortfarande vis sms kvällen innan. Allt detta 
innebär såklart att man som västlänning snabbt måste lära sig att slappna av och tro på att allt blir 
bra i slutändan. En fördel är att det är okej att välja att sätta tid på sociala relationer – pratstunden 
innan mötet är lika viktig som själva mötet. Målet med mitt projekt ändrades på vägen och plötsligt 
stod jag på ruta ett igen vad gäller förberedelser. Papper med information som jag plötsligt hade 
behövt låg hemma i Sverige och det jag hade kollat upp på förhand var onödigt. Frustrerande men 
mycket lärorikt – det är Indien. Alla vet att det blir så, och därför är det inte värt att planera för 
mycket. Man får ta dagen som den kommer och göra det bästa av det som dyker upp! Tålamod anses 
vara en stor dygd och det kan vara svårt för en västerlänning. Detta tålamod skapar ett samhälle där 
människor väntar – mycket och ofta och utan att det anses ineffektivt. Ett exempel är att det inte 
finns några busstidtabeller, bussen kommer när den kommer. En positiv effekt av detta är att man 
lättare kommer in i ett ”flow” och aldrig skyndar i onödan. Det verkar avstressande. 
 
Jag tror att en viktig del i att trivs i Indien är att inte bli arg när saker händer som man inte var beredd 
på. T.ex. trängs alla när man ska på bussen och armbågarna är då också vassa. Man får hitta det sätt 
som passar en själv bäst att förhålla sig till det och försöka att inte se det som oartigt. Man får också 
försöka hitta det man behöver för att känna mark under fötterna. Oftast är goda sociala relationer 
nyckeln till att få se Indien från sin bästa sida. Går man i vimlet med en vän är upplevelsen en annan 
än om man är ensam. Alla i Indien vet att man behöver sina vänner och sin familj för att må bra och 
man håller också sin familj mycket närmare än vad jag är van vid. Hela Bangalore består av familjer 
som hör ihop och som skapar sina egna små världar i kaoset. Familjerna kan bestå av 30-40 personer 
eftersom kusiner ofta växer upp i samma hushåll som syskon. Det är vanligt att man presenterar sin 
kusin som sin syster eller bror eftersom man växt upp i samma hushåll. Människor utan koppling till 
familjen däremot kan ses som totala främlingar fast de bor på samma gata. Gränserna är tydliga. 
 
Om du har chansen, åk till Indien! Det går alldeles utmärkt att åka dit två månader ensam även om 
man aldrig varit utanför Europa, man får bara förbereda sig lite extra för att det ska flyta bra. 
 
Om du har frågor, hör av dig på psjoholm@gmail.com så kan jag försöka ge dig svar! 
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